
و�أ�������ش������اد رئ��ي�����س 

�جلمهورية بالدور �لذي 

لعبه �ل�شباب يف �لوطن 

ويف حم��اف��ظ��ات ع��دن 

و�بني وحلج على وجه 

�خل�شو�س يف �جن��اح 

 20 خليجي  ليات  فعا

وتقدمي �شورة ر�ئعة 

وز�ه��ي��ة ع��ن �ل�شباب 

�ل��ي��م��ن��ي وع���ن �ليمن 

عموما.

وك����ان����ت ق����ي����اد�ت 

بية  ل�شبا � ت  جلمعيا �

بالعا�شمة �القت�شادية 

ق���د �ط��ل��ع��و� ف��خ��ام��ة 

�لرئي�س، خالل �للقاء، 

على ن�شاط اجلمعيات 

�ل�شبابية ودوره���ا يف 

تبني �لق�شايا �لوطنية 

وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع يف 

�إطار �لدور �لذي تقوم 

�ملجتمع  منظمات  ب��ه 

�مل���دين يف ع���دن، حيث 

ع���رو� ع��ن �شعادتهم 

باللقاء بفخامة �لرئي�س، 

وتقديرهم و�متنانهم ملا 

حظيت به حمافظة عدن 

و�ل�شباب فيها على وجه 

�خل�شو�س من �لرعاية 

و�الهتمام بدءً� بالبنى 

ت  و�مل��ن�����ش��اآ �لتحتية 

�ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��ق��دم��ة 

بها  �شبا و فظة  للمحا

مرور� بفعاليات خليجي 

ت  حا لنجا � و ين  ع�شر

�ل��ت��ي �دخ��ل��ت �لبهجة 

و�ل�����ش��رور �ىل جميع 

�بناء �ملحافظة و�لوطن 

عامة.

و�أ�شارو� �إىل �أن قطاع 

�ل�شباب ك��ان له �شرف 

�مل�����ش��ارك��ة �لفعالة يف 

�جن��اح ه��ذه �لتظاهرة 

�لريا�شية �ل�شبابية.. 

معربني ع��ن �متنانهم 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ف��خ��ام��ة 

�لرئي�س �لتي تقت�شي 

ن�شطة  �اله��ت��م��ام باالأ

�لريا�شية و�ل�شبابية 

و�ن تكون ثغر �ليمن 

�لبا�شم ع��دن وبو�بته 

نحو �مل�شتقبل �ملزدهر 

للعديد  هي �حلا�شنة 

من �لفعاليات �لريا�شية 

و�ل���ث���ق���اف���ي���ة �مل��ه��م��ة 

�القليمية و�لدولية.. 

ك��دي��ن �ن �شباب  م��وؤ

�لوطن هم جيل �ل� 22 

من مايو �لعظيم �لذين 

�شيقفون خلف قيادتهم 

كل  لتحقيق  طنية  لو �

�الآم�����ال و�ل��ت��ط��ل��ع��ات 

على درب بناء �لوطن 

ونه�شته و�زدهاره. 

و�أع���������رب���������و� ع��ن 

����ش��ت��ن��ك��اره��م ل��ك��اف��ة 

�الأعمال �لتي يقوم بها 

�ملرجفون و�خلارجون 

ع������ن �ل�����ق�����ان�����ون يف 

ب��ع�����س �مل���دي���ري���ات 

ب��ه��دف زع��زع��ة �الأم���ن 

و�ال�شتقر�ر.. معلنني 

باأنهم �شيت�شدون لهذه 

�الأعمال �لتخريبية مهما 

كان م�شدرها و�لتي ال 

يجني �لوطن من ور�ئها 

�شوى �لدمار و�لتاأخر 

يف �لبناء و�لتنمية .. 

م�شريين �ىل �أن هوؤالء 

���ش��رذم��ة ال مت��ث��ل �ال 

نف�شها وه���م �الع���د�ء 

�حلقيقيون للوطن .

ودع���������و� �جل��م��ي��ع 

ل���ان���خ���راط يف �شف 

�ل��ب��ن��اء و�لتنمية مبا 

ي��خ��دم م�شالح جميع 

�ب��ن��اء �ل��وط��ن �لو�حد 

وط��ن �ل��� 22 م��ن مايو 

�لعظيم.. موؤكدين دعم 

ق  �شتحقا لال ب  ل�شبا �

�لد�شتوري �لدميقر�طي 

�ملتمثل يف �النتخابات 

�لنيابية �لقادمة و�أنهم 

���ش��ي��ظ��ل��ون �أوف����ي����اء 

ملبادئ و�أهد�ف �لثورة 

و�ل���وح���دة ول��ل��ق��ي��ادة 

�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ونهجها 

�لوطني �حلري�س على 

م�شالح �لوطن .

ح�شر �ل��ل��ق��اء رئي�س 

جم���ل�������س �ل�������ش���ورى 

���ش��ت��اذ عبد�لعزيز  �الأ

ع��ب��د�ل��غ��ن��ي وحم��اف��ظ 

�أب���ني �أح��م��د �ملي�شري 

و�أم�����ني ع���ام �ملجل�س 

�ملحلي مبحافظة عدن 

عبد�لكرمي �شايف وع�شو 

�للجنة �لعامة للموؤمتر 

�ل�شعبي �ل��ع��ام رئي�س 

د�ئرة �ل�شباب و�لطالب 

عارف �لزوكا.۹

¿ قام �الأخ �ملنا�شل عبدربه من�شور ه��ادي- نائب 
رئي�س �جلمهورية �لنائب �الأول لرئي�س �ملوؤمتر- �الأمني 

�لعام- �ل�شبت بزيار�ت تفقدية لعدد من �ملر�فق �ل�شحية 

و�خلدمية مبدينة �حلديدة ، حيث ز�ر م�شروع م�شت�شفى 

جامعة �حلديدة �لتعليمي.

وز�ر �أق�شام و�أجنحة �مل�شروع.. و�طلع على �أق�شام 

كلية ط��ب �الأ���ش��ن��ان و���ش��االت �لعمليات �جلر�حية 

باأنو�عها وق�شم �لفانتوم.. م�شتمعاً من رئي�س �جلامعة �ىل 

�ي�شاحات حول �ملقرتحات �خلا�شة بالتجهيز و�لتاأثيث 

مبختلف �الجهزة �لطبية و�ل�شحية .

وقد حث نائب رئي�س �جلمهورية على �شرعة �لعمل 

من �جل جتهيز هذ� �مل�شت�شفى ليكون ر�ف��دً� جديدً� يف 

�ملحافظة، وال�شتفادة كليات �لطب و�ق�شامها من هذ� 

�ملرفق.

ن �جلهود �لقائمة .. متمنياً يف كلمة دونها يف �شجل  وثمَّ

�لزيار�ت، �لتوفيق و�لنجاح ومبا يطور من �خلدمات 

�ل�شحية.

بعد ذلك توجه نائب �لرئي�س الفتتاح �ملباين و�الق�شام 

�جلديدة بامل�شت�شفى �لع�شكري باحلديدة، وبعد �ن ق�س 

�ل�شريط �إيذ�ناً بهذ� �الفتتاح قام بزيار�ت لتلك �الق�شام 

و�جنحة غرف �لعمليات وق�شم �لكلى وحمتوياته من 

�الجهزة �ملطلوبة ومن بينها جهاز تفتيت �حل�شو�ت يف 

�ملر�رة و�لكلى بدون عمليات جر�حة ويعد من �أحدث 

�الأجهزة �لطبية .

و��شتمع من مدير �مل�شت�شفى �لعميد �لركن عبد�حلكيم 

عامر �ىل �ي�شاحات حول هذه �الجهزة وما توفره من 

خدمات �شحية يف خمتلف �لعياد�ت و�الأق�شام.

وخالل �لزيارة �لتقى نائب �لرئي�س بعدد من كو�در 

�مل�شت�شفى وحثهم على �لعمل �ملخل�س و�جلاد وتقدمي 

�خلدمات �ل�شحية للمحتاجني ب�شورة �شهلة و�شريعة .

كما وجه بتوفري �ملتطلبات من �العتماد�ت �ملالية 

�ل�شرورية من �جل تطور �لعمل وحت�شينه.

�ىل ذلك تفقد عبدربه من�شور هادي �شري �لعمل يف ميناء 

احلديدة اطلع خال الزيارة على الن�شاط يف املجال 

�جلمركي و�لتجاري و�الإد�ري.

وكان يف ��شتقباله رئي�س جمل�س �د�رة �ملو�نئ عي�شى 

�أحمد ها�شم ورئي�س م�شلحة �جلمارك حممد من�شور 

زم��ام ومدير جمارك �حلديدة �شامل �شالح بن بريك 

ومديرو عموم �الد�ر�ت و�لكو�در �الد�رية �لعليا ويحيى 

�لعمري مدير �أمن �مليناء.

وتوجد يف �د�رة �جلمارك ق�شم مر�قبة حتركات ومو�قع 

�لكنتري�ت وحامالت �لب�شائع و�ل�شلع، و�طلع نائب 

رئي�س �جلمهورية على طبيعة �شري �لعمل و�شال�شته 

من خالل هذه �لطريقة �حلديثة، وقد �أُجريت عمليات 

جتريبية على �شا�شات �لكمبيوتر الإي�شاح هذ� �ال�شلوب 

�حلديث.

و��شتمع نائب رئي�س �جلمهورية من رئي�س م�شلحة 

�جل��م��ارك �يل �ي�شاحات ح��ول كيفية �شري عمليات 

�لتحديث ومو�كبتها للتطور�ت �جلارية يف هذ� �جلانب 

وب�شورة علمية دقيقة، ومدى تو�شيحها للطرق �لبحرية 

و�ملو�نئ �لتي مرت عليها �حلاويات �و �ل�شفن مع كامل 

�ملعلومات حول �الرقام و�ل�شفات و�لهوية لتلك �لناقالت 

و�حلاويات وحتديد �حلاوية بالرقم.

وقد �لتقى نائب �لرئي�س بالقياد�ت �الد�رية يف �جلمارك 

وميناء �حلديدة وحتدث �إليهم .. معرباً عن �شعادته بهذه 

�لزيارة .. م�شريً� �ىل �أن ميناء �حلديدة يعتر من �لركائز 

�القت�شادية �ليمنية �لكبرية و�ملهمة.

وق���ال: »�ن موظفي �جل��م��ارك و�مل��ي��ن��اء ب�شورة 

عامة وعلى خمتلف م�شتويات مو�قعهم �لعملية هم 

و�جهة �لبلد للجميع �شو�ء �مل�شتثمرين �و �لتجار �أو 

�ل�شائحني �و �ملتعاملني مع �مليناء مبختلف �لقطاعات 

و�الخت�شا�شات، وذلك يعني �نه يجب �ن يكون �لكادر 

يف �مليناء نظيفاً يف عمله �أميناً يف �أد�ئه �شادقاً يف مو�عيده 

مرتفعاً عن �ملغريات �لكبرية و�ل�شغرية الأن �ملغريات 

�أياً كان نوعها هي �لتي ت�شقط من قيمة �الن�شان وعمله 

حتى �شرفه.

و�أكد �ن �لذي ت�شقطه �ملغريات ي�شر بالبلد كلها من �جل 

م�شلحة ذ�تية �شغرية وتافهة.

وح��ذر نائب رئي�س �جلمهورية من دخ��ول �ملبيد�ت 

�لزر�عية �ل�شامة �لتي ال تتطابق و�ملو��شفات �لعلمية 

�ملطلوبة.. م�شريً� �يل �الأمر��س �لتي ت�شببها هذه �ملبيد�ت 

عن طريق �ملو�د �لزر�عية وخا�شة �شجرة �لقات.

وق��ال: موظف �جلمارك يجب �ن يكون نبيهاً حذرً� 

حري�شاً بعقلية �د�رية و�أمنية يف مثل هذه �حلاالت.

و�أكد نائب رئي�س �جلمهورية �ن �لعامل �ليوم متطور 

ومك�شوف وكاأن �الن�شان يرى نف�شه يف �ملر�آة، م�شريً� �إىل 

�أن هناك �خرت�قات يف عامل �لتجارة غري �مل�شروعة و�لتي 

تهرب بطرق خمتلفة، ونحن نريد �ن تكون �شمعة �ليمن 

بعيدة عن هذه �ملز�لق.

م�شددً� على �أهمية �حلر�س و�حلذر �لكبريين و�شرورة 

�ملناوبة �الد�رية يف ميد�ن �لعمل ب�شورة دقيقة بحيث 

ميكن حتديد �مل�شئولية عن �أي تق�شري �أو �همال.

و�أكد �ن �لقيادة �ل�شيا�شية ممثلة بفخامة �لرئي�س علي 

عبد�هلل �شالح تعمل دوماً من �جل تطوير �الن�شان وتاأهيله 

باعتباره حجر �لز�وية يف عملية �لتطوير و�لنهو�س .

وكان رئي�س م�شلحة �جلمارك قد رحب بنائب رئي�س 

�جلمهورية.. معترً� هذه �لتعليمات دفعة جديدة 

ومهمة يف طريق تطوير �الد�ء كماً ونوعاً.. موؤكدً� �ن 

�لر�مج و�خلطط �مل�شتقبلية تت�شمن كل م�شار�ت 

�لتطور و�لنهو�س و�لو�جبات �لعملية على �لنحو 

�ملطلوب وب�شورة تو�كب كل جديد وكل ما يهم يف 

تطوير وتاأهيل �لعن�شر �لب�شري ليكون ق��ادرً� على 

�لعمل و�الب��د�ع يف جمال تخ�ش�شه وو�جباته يف كل 

مر�فق �جلمارك .

و�أو�شح �ن تطور�ت �الد�ء قد �أحدثت فارقاً يف م�شتوى 

�لدخل �الإي��ر�دي ب�شورة جيدة ومبا ن�شبته 20% عن 

�لعام �ملا�شي ومبقد�ر 10 مليار�ت ريال.. موؤكدً� بذل 

�ملزيد من �جلهود من �جل تطوير �لعمل ب�شورة كبرية .

�ىل ذل��ك ز�ر عبدربه من�شور ه��ادي- نائب رئي�س 

اجلمهورية- اأر�شفة امليناء، مطلعاً على طبيعة الن�شاط 

�لتجاري وتركيبات كرينات �حلاويات �جلديدة يف ميناء 

�حلديدة .

حيث ��شتكملت �ملوؤ�ش�شة �عمال �لرتكيبات للكرينات 

�جل�شرية �جلديدة �خلا�شة مبناولة �حلاويات و�لتي 

و�شلت نهاية �شبتمر من �لعام �حلايل على �شكل قطع 

بعد �ن مت ت�شنيعها من قبل ��شهر �ل�شركات �الملانية، 

و�شيبد�أ تد�شني �لعمل بها مطلع �لعام �ملقبل، وبدخول 

هذه �لكرينات �خلدمة يف ميناء �حلديدة ي�شبح لدى 

�مليناء يف حمطة �حلاويات خم�شة كرينات وهو ما 

يوؤهله ويرفع قدرته ملو�جهة تز�يد ن�شاطات �لت�شدير 

و�ال�شتري�د و كذ� ن�شاطات �ال�شتثمار�ت مبختلف 

�شورها، حيث �شت�شل قدرتها �لت�شميمية �إىل 600 

�لف حاوية .

و��شتمع �لنائب من رئي�س جمل�س �د�رة �ملو�نئ �ىل 

�ي�شاحات مف�شلة حول جممل �لتطور�ت �جلارية يف 

�مليناء على خمتلف �مل�شتويات.¿

خالل لقائه قيادة الجمعيات الشبابية بعدن

رئيس الجمهورية: الشباب هم قوة الحاضر وعماد املستقبل والروح املتوثبة 

نائبا مدير �لتحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�شكرتري� �لتحرير

محمد صالح الجرادي
توفيق عثمان الشرعبي

�ال�شرت�كات و�العالنات يتفق ب�شاأنها مع �الإد�رة

أسعار االشرتاكات:
¿ �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �الأجنبية »200«دوالر

¿  �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ليمنية »500«ريال

العنوان:
�جلمهورية �ليمنية - �شنعاء- منطقة ع�شر �أمام 

م�شت�شفى �شبال�س متفرع من �شارع �لزبريي..
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¿ أك��د فخامة األخ علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
الجمهورية- رئيس المؤتمر العشبي العام االهتمام 
بالشباب ورعايتهم وتشجيعهم على استغالل طاقاتهم 
ومواهبهم في كل ما يخدم الوطن ويحقق له نهضته.
وق��ال فخامة الرئيس خالل لقائه أم��س، بقيادة 
الجمعيات الشبابية بالعاصمة االقتصادية والتجارية 
عدن: »إن الشباب هم قوة الحاضر وعماد المستقبل 

والروح المتوثبة للعطاء من اجل الوطن«.

 تفقد عددًا من املرافق الصحية والخدمية بمحافظة الحديدة

نائب الرئيس: اإلنسان الذي تسقطه املغريات يضر بالوطن

التأكيد على االهتمام بالشباب 
وتشجيعهم على استغالل 

مواهبهم لخدمة الوطن
الشباب يؤكدون دعمهم 

لالستحقاق الدستوري 
الديمقراطي 

الجمعيات الشبابية 
تستنكر األعمال 

التخريبية.. 

نريد أن تكون سمعة اليمن بعيدة 
عن مزالق التجارة غري املشروعة


